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V srpnu opět na Malomoravské slavnosti!

Přijeďte 18. srpna 2017 od 14.00 hodin k nám
do Malé Moravy, kde si na fotbalovém hřišti
v Podlesí užijete den plný zábavy a dobré nálady.
Jako již tradičně druhou srpnovou sobotu se
zde bude konat další ročník Malomoravských
slavností. Na své přijdou malí i velcí návštěvníci.
Je připraven bohatý program, ve kterém vystoupí
například šumperská big-beatová kapela Corouhave, zazpívá italský zpěvák Davide Mattioli, Eva
a Vašek, nejpopulárnější mladý zpěvák Sebastian
a showman Petr Šiška se svým programem Legendy se vrací. Bavit vás budou taky Josef Alois
Náhlovský a Josef Mladý. Závěrem programu
bude velký ohňostroj.
Mimo program na hlavním pódiu budou
k dispozici i další atrakce pro děti a dospělé jako
malování na obličej, nafukovací atrakce, projížďky na koních a další – vše opět zdarma.
Jste srdečně zváni.
Obec Malá Morava

Pobavit vás přijede také dvojice komiků Josef Mladý a Josef Alois Náhlovský.

Dálkové autobusy zdražují

Od 11. června tohoto roku přistoupila firma
ARRIVA Morava ke zdražení jízdného na svých
dálkových spojích, v našem případě také na lince Jeseník - Praha.
Zmíněné spojení není dotováno v rámci integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, proto musí soukromí autobusoví doprav-

ci skutečné náklady na provoz pokrýt z jiných
zdrojů.
Pro nás to konkrétně znamená, že pojedete-li
ze zastávky Malá Morava, pohostinství do Hanušovic „Jeseničákem“, zaplatíte nově namísto
18 Kč celých dvaadvacet korun.
Petr Mahel

Nová služba
IREDO
Společnost IREDO, která provozuje veřejnou
dopravu v Královéhradeckém a Pardubickém
kraji, zavedla novou službu pro cestující.
Na webové stránce
http://tabule.oredo.cz/public-app/
mohou zjistit aktuální časovou polohu jednotlivých vlaků a autobusů. Mimo jiné je zde
zařazena také autobusová linka Králíky - Hanušovice. Zpoždění vlaků je dnes možné zjistit
i při vyhledávání spojů na stránkách IDOS.
Petr Mahel

Poděkování

Celosvětový svátek všech dětí slavíváme také u nás. Obrázek je z letošního Dětského dne, který se slavil
ve Vojtíškově. 						
Foto Kamila Tóthová

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
Ing. Martinu Konečnému z KIDSOK, který
přijal a zapracoval moji připomínku k jízdnímu řádu autobusové linky č. 930216 Śumperk
- Bratrušov - Hanušovice - Malá Morava, a to
aby uvedený spoj, který dnes odjíždí ze Sleného
ve 14.10 hod. odjížděl už o deset minut dříve,
aby měli lidé od nás v Hanušovicích více času
na vyřízení svých věcí. Autobus nazpět odtud
totiž odjíždí už v 15.50 hod.
Odjezd ze Skleného by měl být upraven na
14.00 hod. už se změnou jízdního řádu dne
3. 7. 2017.
Petr Mahel
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Něco málo o třídění odpadů

Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo
ví, co vše se za ním skrývá. Jak jste na tom vy? Kdyby se vás někdo zeptal,
proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí.
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si
ukážeme na velice zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme
potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu. Jen pro srovnání - výroba skla z recyklátu, tj. z podrceného
skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30 % méně zemního plynu, než výroba skla ze sklářského písku.
Poté, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného
odpadu, nebo do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do
směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se
odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním
odpadu.

Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu,
ta nahrazuje surovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních
surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto
mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.
2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než
směsný netříděný odpad.

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“. U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet
i za nulu v případě, že je svoz efektivní, tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž
obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spojené
se svozem těchto tříděných odpadů.
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde, jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou
komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství
peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí
jak svoz odpadu, tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/vy-

Hromadnice – hromady kamení v polích

užitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst
vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/občané zbytečně
platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad! Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné
nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít
poctivějším tříděním odpadů.
Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto jsme se rozhodli pro pár
vylepšení stávajícího systému nakládání s odpady:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít
svůj odpadový účet, kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř.
pytle s tříděným a se směsným odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít
možnost třídit do svých pytlů).
4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, měl by platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je
založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí).
Více informací najdete v „Manuálu k programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Malá Morava“, který by měla obdržet každá
domácnost. O přesném termínu doručení Vás budeme informovat prostřednictvím rozhlasu.
Vedení obce Malá Morava

Na základě dotazů od občanů Malé Moravy
bych zde rád vysvětlit pojem „hromadnice“.
Jedná se o hromady kamenů, které se nacházejí uprostřed polí, ale také uprostřed pastvin
a často i v okrajových částech našich lesů. Jedná
se o výsledek mnohaleté práce našich předchůdců, kterou prováděli každé jaro při sběru kamení
na svých polích, ale častěji na svých políčkách.
Hromadnice – kupy posbíraných kamenů,
nejsou jen fenoménem ve zdejší obci. Nachází
se všude ve střední Evropě, především v podhorských a horských oblastech v polních tratích.
Když půjdeme ještě důsledněji dále, tak zjistíme,
že se kamení na polích vybíralo všude tam, kde
začal působit člověk jako zemědělec, a to od
pradávných časů, a tato jeho činnost trvá až do
dneška. A to po celém světě. Někde se kameny
takto vybrané shromažďovaly do úhledných zídek okolo polí, jako ochranné hráze, nebo ploty.
Často se tyto kameny ukládaly do polních cest,
využívaly se na stavby lidských obydlí, nebo na
stavby pomocných budov a zařízení pro lidskou
potřebu, pro lidskou činnost.
Ve zdejší krajině jsou tyto hromady vysbíraného kamení nedílnou součástí našich polí, i když
i dnes je snaha je zrušit, přemístit tento kámen
někam pryč. Je jasné, že se nejedná o kvalitní
kamenivo, ale kámen zvětralý, spíše se rozpadající a podobně. Pro zpevnění polních cest se ale
hodí. U lesů to samé. Jen jsem si ověřil, že v lesích se hromadnice nechávají tak jak jsou. Nikdo
se jimi nezabývá. Jen jsou tam spíše jako pěst
na oko a každý, kdo na ně někde v lese narazí,
si hned řekne, který blázen to zde nashromáždil
a k jakému účelu v lese jsou?
Je to ale jednoduché. Podle hromadnic v lese
lehce zjistíme, kde původně byla pole a naopak
kde již nebyla. Hranice lesa byla v minulosti
hodně výše, než dnes.
Vznik hromadnic jsme si vysvětlili, ale ještě si
musíme vysvětlit, kteří lidé sběr kameniva prováděli. Byly to děti. Je to neuvěřitelné, ale je to
tak. Na tuto skutečnost jsem přišel až tehdy, když
mě napadlo pátrat po původu těchto hromadnic
v naší krajině. Podařilo se mi také setkat se s těmito „dětmi“ sběrateli. Byli to ale již staří lidé,
kteří se zde narodili a žili zde se svými rodiči.
Museli doma od útlého mládí pomáhat v hospodářství. Jedním z jejich každoročních úkolů bylo
každé jaro sbírat kamení na polích a dávat je na
hromady, aby v poli nezavazely.
Jeden z pamětníků mi docela podrobně tuto
každoroční štrapáci popsal. Rodiče pracovali na
polích a doslova dřeli tak, aby je ta pole uživila.
Děti dostaly na starost vždy kousek pole k vysbírání. Rodiče to pole k vysbírání kamení rozdělovali tak, že se určila (vymezila) plocha pro sběr

kamení pro každé dítě zvláště. Ohraničovalo se
to malými proutky. Bral se zřetel na věk dítěte.
Malé děti měly menší kousky pole na sběr kamení
a větší zase větší kus. Ale stejně se nakonec muselo vysbírat celé pole, tedy to, co bylo zoráno a ošetřeno nejdříve. To, co bylo zatravněno, až ve druhém pořadí. Děti si musely přitom vždy pomáhat.
Třeba když se vyskytl větší kus kamene, nebo když
některé dítě nestačilo svůj díl pole vysbírat včas.
Až úplně veliké kameny nakonec pomohli odstranit z pole a přemístit na hromadnice rodiče.
Velcí sedláci si na sběr kamení najímali děti svých
podruhů – pracovníků na statku, nebo častěji děti
místní chudiny. Bývalo to obyčejně jen za jídlo.
I když ani oni nešetřili od sbírání kamení na poli
své děti. Ty se také musely tohoto sběru účastnit.
Po odsunu německého obyvatelstva jsem již
novodobými osídlenci tento sběr kamení z polí
dělat nikdy neviděl, ale ani jsem o něm neslyšel. Jen někde se prováděl sběr kamení formou
brigád, případně nějakou nárazovou výpomocí.
Vybrané kamení se pak využívalo jako vylepšení
polních cest, nebo se rovnou vysypalo někde na
okraji lesa, což zase dělalo zlou krev u našich lesníků. Tomu se ani nedivím.
Byly i pokusy provádět odstraňování kamení
z našich polí pomocí nějakého „kamenožrouta“, stroje na odstraňování kamení z orné půdy.
Něco na způsob vyorávače brambor. To se ale
neosvědčilo, tedy v našich podmínkách. Pokusné stroje, které byly za tímto účelem na Malou
Moravu dodány od StS, byly obyčejně ihned
porouchané tak, že byly spíše k nepotřebě, než
k užitku. Takže opět zbýval jen sběr ruční. A ten
se spíše nedělal, jak dělal.
Byla i forma odstraňování hromadnic z našich
polí formou tzv. rekultivace. Jednalo se o zúrod-

ňovaní polí, která byla zařazena do skupin polí
neobdělaných, nazývaných „dočasně neplodná
půda“, označení měla DNP.
Uvedu příklad.
Někde v okolí velkého města, nebo přímo
v něm, chtěl nějaký průmyslový podnik stavět ve
stylu rozšiřování podniku na zemědělské půdě.
Obyčejně šlo o nějakou pastvinu, nebo zahradu.
Používat v éře minulé ornou půdu ke stavbě jako
dnes, bylo skoro nemožné. Tedy podle tehdejšího zákona. Takže se musela požadovaná půda
nejdříve úředně administrativně převézt do
skupiny zahrad nebo sadů – čili zaplatit komplet
úrodu z požadované plochy podle bonity na „sto
let dopředu“. Pak odhrnout ornici (nenahraditelný majetek státu), a nabídnout ji k zúrodnění
některému nejbližšímu zemědělskému podniku.
A nakonec v „násobném zvětšení požadované
plochy“ zaplatit rekultivaci dočasně neplodných
ploch někde, říkejme skromně, v pohraničí.
Tyto rekultivace pak prováděl podnik Rekultivace polí a zemědělské půdy (později nazývaný
Lesotechnické meliorace), u nás se sídlem v Šumperku. Tento podnik pak, podle nasmlouvané rozlohy k rekultivaci, ji provedl. Odborně a poměrně
kvalitně. Měl na to technické vybavení včetně lidí,
kteří tuto vysoce odbornou kvalitní práci udělali.
Sám jsem byl překvapen, jak to jde odstranit hromadnice z horského pole a udělat z takto upraveného pole krásnou roli, zemědělský pozemek,
určený k intenzivnímu zemědělskému využití. Po
revoluci byly tyto rekultivace ihned zastaveny, což
si myslím, že byla jedna velká škoda.
Ale vraťme se k hromadnicím.
Jsou jako nehynoucí pomník v naší krajině.
Často již na nich vyrůstají stromy a keře, vysazené přirozeným náletem ze semen, sem zaneseným větrem, nebo ptáky apod. Také jsou porostlé travinami a i vzácnými bylinami. Hnízdí
na nich ptáci, často zde mívají stanoviště i další
živočichové a je jedno, jestli jsou to brouci, plazi, nebo polní zvěř. V lesích již tyto hromadnice
mizí pod nánosy jehličí a listí, ale také jsou často
již porostlé vzrostlými stromy.
Naposledy se hromadnice doplňovaly podle staletého způsobu dětmi v roce 1945. Později již ne.
Jsou památkou na minulost a práci dětí ze
zdejšího kraje, kterou si dnešní mladí lidé již naprosto nedovedou představit.
Ludvík Vrána
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Črty z moravských dějin

Historie značky Zetor
První traktory
Zemědělské traktory mají svůj počátek
v 19. století v souvislosti s prvními pokusy o využití zdokonaleného parního stroje pro zemědělské práce. První prakticky použitelný traktor
s palivovým motorem byl sestrojen americkými
konstruktéry v USA v roce 1901. V první polovině dvacátých let minulého století byly položeny základy traktorového průmyslu v Čechách.
S montáží traktorů modernější koncepce započaly Škodovy závody v Plzni v roce 1927. K dalším českým firmám, které koncem 20. let začaly
vyrábět traktory, patřila Českomoravská - Kolben
- Daněk a továrna Wichterle - Kovařík v Prostějově. Tyto první představitele českého traktorového
průmyslu vystřídala později značka, která se po
skončení druhé světové války stala jediným reprezentantem českých traktorů na celosvětovém trhu
– značka Zetor.
Předchůdce traktorů Zetor byl vyroben v jednom z největších a nejuznávanějších strojírenských podniků v Československu - v koncernu
Zbrojovka Brno v roce 1945. Traktor byl zkonstruován skupinou konstruktérů bývalé automobilky Zbrojovky, kterou vedl Ing. František
Musil. Druhé jméno úzce spojené se vznikem
Zetoru představuje Jaroslav Miksch, který spolu s Ing. Musilem již koncem války pracoval na
konstrukci traktorový motorů. První prototyp
traktoru byl dokončen 14. listopadu 1945. V křestním listu traktorů Zetor je uvedeno datum
15. března 1946, kdy na malé slavnosti byly předány zákazníkovi tři traktory Zetor 25 a současně
byly předvedeny traktory Zetor 15.
K datu 17. srpna 1946 zaregistrovala Obchodní
a živnostenská komora Republiky Česko-slovenské název Zetor do rejstříku ochranných známek.
Značka Zetor vznikla spojením názvu písmene „Zet“ používaného Zbrojovkou a posledních
dvou písmen slova traktor - „or“.
Historie vzniku podniku ZETOR
V roce 1942 se ve východním předměstí Brna,
v dnešní čtvrti Líšeň, na území pod Stránskou
skálou, započalo s výstavbou závodu na výrobu
součástí a příslušenství leteckých motorů firmy
Flugmotorwerke - Ostmark, GmbH. Závod původně vybudovaný pro válečný letecký průmysl,
byl 25. srpna 1944 v 10.55 hod. leteckým náletem

skoro zničen, kdy z továrny zůstalo zachováno
v průměru asi jen 5-10 % zděných objektů.
Po ukončení války bylo třeba vynaložit velké
úsilí a prostředky, aby byla v závodě urychleně zahájena výroba mírového programu, potřebného
pro obnovu a rozvoj Československého poválečného hospodářství.
Po nejnutnějších opravách a rekonstrukci válkou zničených objektů byla zavedena nejprve výroba textilních strojů nejen licence Beninger, ale
i vlastní konstrukce, která byla později převedena do jiných závodů československého textilního
strojírenství.
Od funkčního vzorku k sériové výrobě prvních traktorů ZETOR
Na konstrukci funkčního vzorku traktoru Zetor pracovala skupina zkušených a především
nadšených konstruktérů Zbrojovky koncem druhé světové války pod vedením Prof. Ing. Františka
Musila a Dr. Ing. Jaroslava Miksche, jak již bylo
uvedeno v úvodu.
14. listopadu 1945 vyjel ve Zbrojovce Brno první traktor Zetor 25. 15. března 1946 byly vyrobeny
3 prototypy traktoru zetor 25 a v září 1946 na vzorkovém veletrhu v Praze byl již vystavován první
Zetor 25. Do konce roku 1947 bylo vyrobeno 3 406
traktorů Zetor, což bylo více než 60 % všech traktorů, vyrobených v Československu. V prosinci
roku 1948 byly schváleny k výrobě traktory Zetor.
Od těchto chvil se začala rozvíjet výroba traktorů Zetor.
Traktory se vzájemně odlišovaly zejména přední nápravou, rozměry zadních pneumatik, maximálními otáčkami motoru, rozložením převodových stupňů, provedením závěsů atp. Traktory
Zetor 25 byly již od roku 1949 vybaveny hydraulickým zvedacím zařízením jednoduché spolehlivé konstrukce. Byl zaveden tropický ventilátor,
účinnější čistič vzduchu, předehřívač oleje, zlepšené startování pro nižší teploty, širší vybavení
přístrojové desky, kombinace nožní a ruční regulace plynu, zlepšená sedačka a její polštářování, v pozdějším období pak vzduchotlaké brzdící
zařízení pro brždění přívěsu, ochranná kabina pro
řidiče se sedačkou pro spolujezdce atp. U traktorů
Zetor 25A se velmi dobře osvědčilo také polopásové provedení, především při lesních pracích
a v provozu na méně únosných půdách.
Výroba traktorů ve Zbrojovce Brno, se rychle
rozvíjela. Přestože v roce 1951 dosáhla roční pro-

dukce přes 8 500 traktorů Zetor 25, nestačila pokrýt rostoucí poptávku vnitřního a zahraničního
trhu. Proto bylo rozhodnuto uvolnit část kapacit
v podniku Závody přesného strojírenství Brno
- Líšeň vzniklého 1. 1. 1950 (dnešní Zetor a. s.,
Brno), pro zvýšení traktorové výroby. V souvislosti s přesunem výroby traktorů Zetor 25 do ZPS
Brno - Líšeň přešlo společně s výrobou cca 2 000
dělníků a řada zkušených techniků a konstruktérů. Výroba traktorů Zetor zde našla pevné místo
až do současnosti. Podnik prošel řadou reorganizací a změn názvů. K 1. listopadu 1976 se značka
ZETOR stala i názvem firmy. Traktory Zetor 25
se vyráběly ve Zbrojovce Brno až do roku 1952.
V Zetoru Brno byly traktory Zetor 25A Zetor
25K vyráběny až do roku 1961, tedy celých 16 let
od jejich zavedení do výroby. Celkem bylo vyrobeno těchto traktorů 158 570 kusů, z nichž bylo
přes 97 000 vyrobeno pro export. V roce 1949
byla výroba traktorů Zetor 15 ukončena.
V průběhu roku 1949, byl vyvinut prototyp
traktoru Zetor 30 s novou koncepcí spalovacího prostoru s vířivou komůrkou v pístu. Vrtání
motoru bylo shodné s traktorem Zetor 25, a to
O 105/120 mm. Modernizovanému traktoru Zetor 30 byla na zemědělské výstavě v Praze udělena
zlatá medaile. Přesto se z rozhodnutí vládních orgánů Zetor 30 nezavedl do sériové výroby s odůvodněním, že je třeba vyvinout traktor mnohem
výkonnější. Traktor Zetor 30 se však stal základem pro později vyvinuté typy, jako byl Zetor
35K. V té době byla ověřována i funkce traktoru
s tříválcovým motorem O 105/120 mm o výkonu
29 HP při 1400 ot/min, odvozeným od traktoru
Zetor 25, použitím dvou částí motorových skříní
Zetor 25 svařených v jeden celek. Zkušeností z vývoje tohoto motoru bylo později využito při konstrukčních pracích na unifikované řadě traktorů.
Od roku 1954 se začalo opět intenzivněji pracovat na konstrukci výkonnějšího traktoru Zetor 35
se čtyřválcovým motorem s vrtáním O 105/120
mm. o výkonu 42 HP, jehož ověřovací série byla
realizována v Zetoru Brno. Traktory Zetor 35 Super byly vyráběny od roku 1955 až do roku 1960.
V modernizovaném provedení jako Zetor 50 Super se vyráběly až do roku 1968.
V letech 1956-1958 se vyrobilo přes 4 200 těchto traktorů v pásovém provedení určených především pro práci v lese. Zetor 35 Super a Zetor 50
Super se i po převedení výroby traktorů do Zetoru Brno vyráběly ve Zbrojovce Brno až do výše
zmiňovaného roku 1968. Od tohoto roku se podíl
Zbrojovky Brno omezil na výrobu motorů.
Předchůdci unifikované řady traktorů ZETOR
V letech 1954-56 probíhaly intenzivní práce,
zaměřené na další rozšíření traktorové výroby a
na konstrukci traktoru Zetor 26 s motorem o vrtání a zdvihu O 110/130 mm a o výkonu 28 HP
při 1600 ot/min s maximální dědičností součástí
traktorů Zetor 25 a Zetor 35. Pražská konstrukční
kancelář Zbrojovky Brno pod vedením Ing. Březiny pracovala současně na vývoji lehkého kolového kultivačního traktoru T 18, jehož funkční
vzorek - koncepce nosiče nářadí, byl dohotoven
v roce 1954. Vlastním předchůdcem unifikované
řady Zetor byl traktor Zetor 18 v pásovém provedení, jehož konstrukci zpracovali v letech 1956-57
konstruktéři „Výzkumně-vývojového střediska
traktorů“ v podniku Zetor Brno.

První unifikovaná řada traktorů ZETOR UŘ I
V roce 1957 byly zahájeny vlastní konstrukční
práce na nové unifikované řadě Zetor se základními typy Zetor 2011, Zetor 3011 a Zetor 4011
s dvouválcovým, tříválcovým a čtyřválcovým
motorem jednotného vrtání a zdvihu O 95/110
mm a výkonech 22 HP DIN (17,5 kW), 33 HP
DIN (24,3 kW) a 45 HP DIN (35,3 kW), s rozsáhlou unifikací součástek nejen v motoru, ale
i ostatních skupin podvozku a karoserie. Unifikovaná řada traktorů Zetor představovala tehdy
nový směr technického rozvoje zemědělských
traktorů. Z hlediska uplatnění vysoké unifikace dílů jednotlivých typů unifikované řady byla
značka Zetor první na světě, která s tímto řešením
přišla. Dalším světovým prvenstvím traktorů Zetor bylo v pozdějších letech zavedení integrované
bezpečnostní kabiny pro řidiče uložené na pružných pryžových prvcích. Traktory UŘ I opět jako
první, přinesly zavedení hydraulického regulačního systému „Zetormatic“, zatímco konkurence
v té době užívala provedení hydraulického zvedacího zařízení bez regulace hloubky orby v závislosti na odporu půdy. Technické přednosti těchto
traktorů vybavených snadnou startovatelností
motoru, desetistupňovou převodovkou, širokým
sortimentem standardního vybavení, příslušenství a se značnou unifikací součástek jednotlivých
uzlů, znamenaly velký přínos pro uživatele traktorů Zetor nejen v hospodárnosti provozu, servisu a údržbě, ale i pro výrobce a celou prodejní a
servisní síť. Na tehdejší dobu to byla velmi progresivní koncepce výroby traktorů a byla výsledkem
práce Výzkumně-vývojového střediska traktorů,
které vzniklo v podniku Zetor Brno v roce 1957.
Unifikovaná řada traktorů nabíhala ve výrobě postupně od roku 1960 nejprve typem Zetor 3011,
v roce 1962 typem Zetor 4011 a v roce 1963 typem Zetor 2011.
Druhá unifikovaná řada traktorů ZETOR UŘ II
Traktory Zetor UŘ II byly zavedeny do sériové
výroby koncem roku 1968 svým prvním typem
známým pod označením „Zetor 8011 Crystal“.
Tato řada traktorů Zetor výkonově i koncepčně
odlišná od traktorů UŘ I, byla postupně doplňována dalšími typy a modernizacemi s označením
Zetor 8045, 10011, 10045, 12011 a 12045. V roce
1981 byla výroba traktorů Zetor UŘ II včetně zajišťování náhradních dílů převedena do podniku
ZŤS Martin na Slovensko. Od roku 1991 zařadil
Zetor do svého výrobního programu traktory
další modernizace pod označením UŘ III. Řadu
tvoří traktory s výkonem 70-105 koňských sil pod
označením 7520/40, 8520/40, 9520/40 a 10520/40.
O dva roky později byla prezentována nová
modernizace traktorů UŘ I pod označením
Model 92, známý dnes též jako Zetor Major. Typové označení těchto traktorů je Zetor 3320/40,
4320/40, 5320/40, 6320/40 a 7320/40 v provedení
turbo. V současné době výroba Modelu 92 stále
pokračuje, ale od roku 1997, kdy byla zavedena
do výroby nová řada UŘ I pod označením Model
97, nebo též Zetor Super pod označením 3321/41,
4321/41, 5321/41, 6321/41 a 7321/41.
V roce 2001 přibyla do rodiny traktorů Zetor
nejnovější řada pod obchodním označením Forterra, která představuje modernizovanou řadu
UŘ III se čtyřválcovými motory, s typovým označením Zetor 8621/41, 9621/41 a 10621/41, a se
šestiválcovým motorem pod označením Zetor
11641.
zemtechnika.cz
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Medvídek Brumla

Jednou dávno se stala na Malé Moravě tato podivuhodná příhoda.
Po zdejších vsích chodil medvědář s medvědem,
který byl ochočený, a říkalo se mu Brumla. Medvědář měl takový malý vůz s plachtou a koníkem.
Pro své vystupování na veřejnosti s Brumlou si
vozil ještě kolovrátek s veselou melodií. Chodili
spolu s medvídkem od města k městu, od vesnice
k vesnici. Hlavně tam, kde bylo posvícení, kde byla
nějaká zábava, kde byly nějaké trhy, nebo jen tak
tam, kde se shromažďovali lidé, což byly obyčejně
poutě, zábavy a jiné shluky lidí.
Také tentokráte byla nějaká zábava na Malé Moravě, a to v hospodě kousek nad kostelem, směrem
ke Sklenému. Dnes již ta hospoda ani nestojí, ale
v té době byla známá široko daleko, a proto tam
bývaly zábavy největší a nejlepší. Hospodský měl
k vlastní budově hospody ještě další hospodářská
stavení s dvorem a za tím vším velký sad. Vzadu
v sadě měl umístěné včelíny.
Ale vraťme se k medvědářovi a hlavně k medvědovi Brumlovi.
Medvědář vždy, hned jak někam přijel, tak začal
vyhrávat na kolovrátek a medvěd Brumla k tomu
prováděl různé kousky. Většinou tančil, nebo skákal po jedné noze atd. Všem se to líbilo. Hlavně dětem. Na konec vystoupení dali medvědářovi nějakou výslužku. Někdo dal krejcar nebo jiný drobný
peníz, někdo dal něco dobrého k snědku medvědářovi i medvědovi, někdo zas ovoce, třeba jablko.
Často dávaly selky medvídkovi na misku i něco
dobrého, třeba starou zavařeninu, nebo marmeládu či povidla, a to obyčejně v době, kdy se již nově
zavařovalo, nebo nově vařila marmeláda a povidla.
Medvídek se jenom oblizoval. Čas od času mu
někdo dal na misku i trochu medu. To měl medvídek nejraději. Po produkci obyčejně spolu s medvědářem pobyli a přespali do druhého dne a šli svou
cestou zase dále. Přes léto spal medvědář obyčejně
na voze a medvídek pod vozem. Zakrývali se oba
starou plachtou, aby jim nebylo zima a hlavně aby
na ně nefoukalo. V zimě si vyprosili spaní někde
ve stodole, kde se zastlali slámou nebo senem. Bylo
jim s medvědářem dobře.
Občas i přespali někde na břehu u řeky Moravy,
ale tak, aby je nikdo neviděl. Medvědář udělal oheň
a na něm si obyčejně uvařil v kotlíku něco dobrého k snědku. V tu dobu se oba obyčejně vykoupali
ve vodě a umyli ze sebe prach z cesty. Medvídek,
ale i medvědář pak chytali chvíli ryby. Bylo jasné,
že pytlačili. Ryby si pak udělali právě na tom ohni,
u kterého se pak hřáli. Porybný je sice občas zahlédl, jak pytlačili, ale dělal, že je nevidí. Škodu nedělali a po táboření vždy vše po sobě krásně uklidili,
takže je nechal jít.
Tentokráte to ale bylo na Malé Moravě jiné. Hospodský byl zároveň vášnivý včelař. Pozval medvědáře do hospody, aby navečer opět něco předvedli
a zahráli pro místní chasu. Ubytoval medvědáře
s medvídkem, koníkem a vozíkem na konci dvora
ve stodole. Tak aby je nikdo neviděl. Dal medvídkovi nejen jídlo (obyčejně nějaké zbytky z kuchyně – medvěd je všežravec, který žere všechno), ale
nakonec na talířek i trochu medu. Medvědář dostal
dobrého jídla plný talíř a ještě něco k tomu na cestu. Koník byl také opatřen jak se sluší a patří.
Medvídek se olizoval až za ušima a medvědář
z toho hned poznal, že po něm bude chtít hospodský něco ku pomoci. Vyznal se v lidech.
A také že jo. Hospodskému chodil někdo vykrádat včelíny. A to pořád. Nemohl je uhlídat. Ke včelám nikdy nikoho nepouštěl, ale přesto se mu noc
co noc něco u včel stalo. Většinou to byly ukradené

plástve s medem, včelí vosk, nebo někdo zničil celý
klát s úlem. Musel to být někdo místní, kdo jednak
věděl, jak to u hospodského doma chodí, takže si
uměl vždy vyčíhat dobu, kdy nikdo včelíny nehlídal. Ale hlavně to musel být někdo, kdo se ve vedení včelstev dobře vyznal.
Jak tak hostinský koukal, jak medvídek Brumla
olizuje med na talířku, tak mu blesklo hlavou, že
konečně našel správného hlídače svých včel. Hned
se s medvědářem domluvil, jak to udělají.
Medvědář nebyl proti, zvláště když mu hospodský slíbil zlatku a ještě malý soudek s medovinou
na cestu. Medvídkovi již v noci ustlali rovnou mezi
kláty s úly včel. Pak se nachystali hlídat, ale tak, aby
číhali ve vozíku a nebylo je vidět. Hospodský si nachystal pro jistotu bič a řemeny na zloděje.
Po půlnoci, když už byl všude klid a všichni dávno spali, ale s nimi jako zabití i hospodský s medvědářem ve vozíku, se najednou přes zahradu mihl
stín. Byl to zloděj. Šel potichu a hlavně šel opět
najisto. Byl si tak jistý, že se ani nepozastavil nad
tím, proč je zrovna uprostřed zahrady zaparkovaný
medvědářův vozík. A to byla chyba.
Přišel ve tmě k prostřednímu klátu s úlem
a hned se měl do zlodějského díla. Ale ouha. Zakopl o nějaký kožich. Věděl, že místní pohůnek
a obecní pasák chodí v kožichu a také, že v něm
obyčejně spí, když se zapomene někde na mezi.
Zloděj se rozčílil nad tím, proč si ten darebný chlap
musí ustlat zrovna u úlů. A jal se do kožichu vztekle
a vší silou kopat. Říkal si docela nahlas, ať se jde
místní pobuda rozvalovat někam jinam.

Kožich s domnělým obecním pasákem se moc
nehýbal, a tak do něj začal i bušit klackem, který
se mu zrovna v té tmě namanul do ruky. To už ale
asi Brumlu zabolelo. Nebyl zvyklý, aby jej někdo
bil, kopal ho a mlátil do něj klackem. Postavil se
na zadní, zařval jako správný medvěd a vrhl se na
násilníka. A to tak rychle, že ten zůstal jako ohromený. Lekl se a doslova se zděsil strachy. Pravděpodobně měl i něco navíc v kalhotech, protože
to hned kolem strašlivě smrdělo. Medvěd jej stačil jednou pořádně praštit svou tlapou, a to bylo
všechno.
Zloděj vzal do zaječích. Ale i to stačilo. Medvědář s hospodským se již také vzbudili, ale kromě
řevu medvěda a strašlivého zlodějova kvílení nic
neviděli.
Pak se rozhostilo ticho. Hospodský zkontroloval
úly. Vše bylo v pořádku. Medvěd dostal opět misku
medu a všichni šli již normálně spát. Hospodský
domů, medvědář s medvědem Brumlou do stodoly.
Ráno dostali medvědář s medvědem Brumlou
zvláštní výslužku od hospodské, něco k jídlu hned
a něco navíc s sebou, od hospodského to, co jim
bylo slíbeno, a pak zase jeli svou cestou.
Jen do hospody asi týden jeden místní rošťák nechodil. Pak se objevil, a ještě pořád byl celý modrý
a pomlácený. Prý na něj v lese spadl strom. Nikdo
sice nevěděl kde, ale všichni věděli své. Od té doby
se klátů s včelími úly na zahradě hospodského nikdo ani nedotknul. A hospodský měl medu a medoviny zase dosytosti.

Den dětí na Vysoké

Vysoká opět ožila. V sobotu 3. června 2017 od
půl třetí přijíždějí auta z celého okolí a parkoviště je naprosto plné. Odhadem přijelo a přišlo na
150 zájemců o soutěže, sborový zpěv, opékání
a kácení majky.
Co ale tomu předcházelo. Týden předem s Liborem a dalšími kamarády vše připravujeme, domlouváme sbor ZŠ Bohdíkov, hasiče a policii z Hanušovic, soutěže, občerstvení. Velice pomohlo, že
na Vysoké začal chalupařit pan Jiří Novák, který
zajistil netradiční hry – střelba z luku a ze vzduchovky, chůze na chůdách, vrhání nožů na cíl atd.
Ve tři hodiny vše začalo. Ozývají se krásné dětské hlásky dětí z Bohdíkova, ukázky hry na flétnu, kytaru. V 16 hodin za zvuku sirény přijíždějí
hasiči z Hanušovic, které vede František Ambroz,
policie - pan Hanák zatýká nehodné lumpíky, děti
si prohlížejí neprůstřelné vesty, pistole a dalekohledy. Jirka Novák s pomocníky rozjíždí soutěže
s odměnami, připravuje se táborák, hledá se poklad a kácí se dětská majka s cenami. V 18 hodin
se kácí májka na „centrálním náměstí“, všichni
soutěžící opékají špekáčky a se soumrakem se pomaličku rozcházejí do svých domovů.
Akci kromě chalupářů zajišťují financemi
MěÚ Hanušovice, Obecní úřady Malá Morava a
Bohdíkov. Hodně účastníků si též prohlédlo na
dětském hřišti nově vyzdobený domeček s malůvkami od paní Strakové a rodiče přemýšlejí,
čím umyjí ručičky malým výtvarníkům, kteří
malovali na dřevěné destičky.
Jsme velice rádi, že vyšlo počasí. O tom, že
se akce povedla, svědčí velká účast a spokojené
úsměvy všech zúčastněných.
Za pořadatele
Mgr. Jaromír Straka

Ludvík Vrána

Zápis ze 13. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 25. 5. 2017 od 16.00 hodin ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí
Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály
jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění. Jména osob jsou zde uvedená s jejich
souhlasem. Do úplné verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území
obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce
a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby
a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce: Josef Hulín, Walter Köhler, Antonín Marinov, Štěpán Morong, Karel Svoboda.
Nepřítomní členové zastupitelstva obce: Pavel Morong, Jan Kouřil, Josef Temňák, Martin Tóth (všichni omluveni).
Přítomni občané: Marie Pospíchalová, Petr Švéda, Petr Pospíchal, Ludmila Postřehovská, JUDr. Karel Reichl.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, (×) nepřítomen
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením na
úřední desce a na webových stránkách obce. Všichni členové zastupitelstva
obdrželi pozvánky. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
a podle ustanovení zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné.
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti OÚ.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2017.
6. Závěrečný účet obce za rok 2016.
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2016.
8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2016.
9. Rozpočtové opatření.
10. Provedená opatření starosty.
11. Výsledek hospodaření obce za leden až duben 2017.
12. Kalkulace vodného.
13. Souhlas se stavbami:
- ČOV Vojtíškov,
- Obnova vedení Vysoký Potok,
- Přípojka elektrického vedení Vysoká,
- Přístavba RD Vysoká,
- Přístavba RD Vysoká II,
- Stavba studny Křivá Voda,
- Souhlas s opravou kaple.
14. Smlouvy o věcném břemeni:
- Stavba Micka,
- Stavba Smýkal,
15. Žádosti o pronájem pozemků:
- Malá Morava,
- Podlesí.
16. Ukončení mandátní smlouvy.
17. Žádosti o finanční příspěvky.
18. Smlouva o zhotovení LHP.
19. Návrh na vyřazení knihovních fondů Malá Morava.
20. Návrh na vyřazení knihovních fondů Podlesí.
21. Pronájem bytů.
22. Vytvoření pracovních míst.
23. Organizace zájezdu.
24. Kontrola MŠ Malá Morava.
25. Zadání změny č. 1 Územního plánu.
26. Žádosti o změnu územního plánu.

27. Obnova kulturní památky.
28. Nový systém nakládání s odpady.
29. Výběrové řízení na automobil.
30. Směrnice o evidenci a účtování majetku.
31. Diskuse.
32. Závěr jednání.
1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání, který byl zveřejněn na úředních deskách. Zároveň navrhl, aby byly z programu staženy body 25 a 26, týkající se Zadání změny č. 1, Územního plánu
a Žádosti o změnu územního plánu. Důvodem je skutečnost, že dosud
neuplynula lhůta k podávání připomínek k zadání. Připomínky se přijímají
u Městského úřadu v Šumperku. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2017/13/01: ZO schvaluje pozměněný program jednání.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
2. Určení zapisovatele zápisu z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu pana Karla Svobodu a pana Waltera Köhlera.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti
obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání
a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2017
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za
období 1-3/2017.
6. Závěrečný účet obce za rok 2016
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, výsledek hospodaření obce,
rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB a
SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření
MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet byl
zveřejněn na úředních deskách a webu obce.
Příjmy celkem po konsolidaci: 13.557.859,53 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 9.274.979,97 Kč
Financování: - 4.282.879,56 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet + ČNB: 9.527.462,00 Kč
Fond rozvoje bydlení: 341.216,73 Kč
Sociální fond: 213.823,81 Kč
Fond vodohospodářského majetku: 50.945,-Kč.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/13/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2016, a to bez výhrad.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2016
Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
2017/13/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2016 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
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8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2016
Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel
diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
2017/13/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá
Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2016 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

částí. Pro obec to bude ovšem znamenat, že bude muset ze starého vedení
demontovat a na nové vedení nainstalovat veřejné osvětlení a bezdrátový
rozhlas, a to na vlastní náklady. Stavba se bude realizovat mimo jiné na obecních pozemcích p. č. 709/5, 239/10, 733/2, 687 a 683/2 v k. ú. Vysoký Potok.
2017/13/08: ZO souhlasí se stavbou „Vysoký Potok – SU_0610, DTS,
NNv, IE-12-8004958“ a schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

9. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2017
včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 510.000,- Kč,
ve výdajích o 1.721.000,- Kč a financování bylo navýšeno o 1.211.000,- Kč.
Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 3, tohoto zápisu.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/13/05 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200001/2017.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

13.3. Přípojka elektrického vedení Vysoká
Ing. M. K., pracovník společnosti Elmont Lipová s.r.o. požádal obec o
souhlas se stavbou elektrické kabelové přípojky „č. IP-12-8019972/2_Vysoká – p. č. 193/1 Novák, přípojka NNk“. Jedná se o stavbu, při které dojde
k překopu obecní komunikace. Žadatel předložil i návrh smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.
Smlouva je úplatná za částku 5.000,- Kč + DPH. Souhlas starosta podmínil
tím, že nová pojistková skříň bude instalována minimálně 1 metr od hranice pozemku p. č. 652/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy, zejména z důvodu
zimní údržby komunikace.
2017/13/09: ZO souhlasí se stavbou „č. IP-12-8019972/2_Vysoká
– p. č. 193/1 Novák, přípojka NNk“ za podmínky, že nová pojistková
skříň bude instalována minimálně 1 metr od hranice pozemku p. č.
652/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy, a zároveň uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

10. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06/2017, kterým starosta
obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001/2017 a Opatření
č. 09/2017, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření
č. 100002/2017, tato opatření jsou přílohou č. 4, tohoto zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 7/2017 – na uzavření darovacích
smluv na poskytnutí daru ve výši 1.000,- Kč panu P. Ch. a L. M. za aktivní
požární zásah, s Opatřením č. 8/2017 – na uzavření příkazní smlouvy na
administraci veřejné zakázky na nákup osobního automobilu s paní Renatou Petrželovou a s Opatřením č. 10/2017 – souhlas s přijetím materiálního
daru pro MŠ Malá Morava od A. H.
ZO bere na vědomí opatření starosty.
11. Výsledek hospodaření obce za období leden až duben 2017
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až duben 2017.
12. Kalkulace ceny vodného za rok 2017
Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
je povinností provozovatele vodovodů jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné
informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Obec Malá Morava vlastní a
provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech - Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok. Zveřejněná kalkulace je společná za všechny
vodovody. Stočné není účtováno. V loňském roce byla cena fakturovaná 18,26
+ 15 % DPH = 21,- Kč za 1 m3 vody. Podle skutečných nákladů na provoz všech
5 vodovodů v roce 2016 vycházela cena 1 m3 vody na 20,06 + 15 % DPH =
23,06 Kč. Toto navýšení způsobily náklady rozboru vody na pesticidy. V letošním roce je kalkulována cena ve výši 21,05 + 15 % DPH = 24,20 Kč.
Cena vody pro rok 2017 se stanovuje na základě předpokládaných nákladů v roce 2017. Voda je nyní lehce ztrátová, i přesto starosta navrhl cenu
za 1 m3 vody ponechat ve výši 18,26 Kč + 15 % DPH, tj. 21,- Kč. V případě,
že bude voda ztrátová i v příštím roce, mělo by být přikročeno k jejímu
zdražení. Starosta otevřel diskusi. Proběhla všeobecná diskuse o vodovodech, legislativě v oblasti vodního hospodářství a plátcovství DPH.
ZO bere na vědomí výpočet ceny vodného.
2017/13/06: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů od roku 2017 ve výši 21,- Kč včetně 15 % DPH, tj. ve stejné výši
jako loni.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13. Souhlasy se stavbami
13.1. ČOV Vojtíškov
2017/13/07: ZO souhlasí se stavbou „2× výstavba domovní ČOV přepadem do potoka, pozemek p. č. 1150/10, 1150/11 v k. ú. Vojtíškov“.
Investorem stavby je V. V.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13.2. Obnova vedení Vysoký Potok
Společnost Energorozvody Praha požádala obec o souhlas s realizací
stavby „Vysoký Potok – SU_0610, DTS, NNv, IE-12-8004958“. Jedná se o
pokračující obnovu vedení ve Vysokém Potoku. Bude se jednat o další část
celkové výměny sloupů, vedení, trafostanice a ostatních potřebných sou-

13.4. Přístavba RD Vysoká
Manželé P. požádali obec o souhlas s přístavbou domu ve Vysoké. Dům
zakoupili ve stávajícím stavu od minulých majitelů a nyní jej legalizují.
Dále bylo zjištěno, že na pozemcích v jejich majetku se nachází obecní
místní komunikace. Žadatelé jsou ochotni zastavěné části těchto pozemků
směnit s obcí za jiné po vyhotovení Geometrického plánu se zaměřením
stávajícího stavu.
2017/13/10: ZO souhlasí s legalizací přístavby domu ve Vysoké a souhlasí s budoucí směnou pozemků pod komunikacemi.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13.5. Přístavba RD Vysoká II.
Manželé R. požádali obec o souhlas s přístavbou domu ve Vysoké, bude
se jednat o kůlnu s pergolou, které bude stát na pozemcích 628, 454/4 a st.
77 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.
2017/13/11: ZO souhlasí s přístavbou domu ve Vysoké – kůlna s pergolou.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13.6. Stavba studny Křivá Voda
Společnost AZ Studny se sídlem ve Šternberku požádala o vyjádření
souhlasu se stavbou vrtané studny na pozemku p. č. 21/2 a st. 42 v k. ú.
Křivá Voda, ve vlastnictví M. P.
2017/13/12: ZO souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku p. č.
21/2 a st. 42 v k. ú. Křivá Voda.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13.7. Souhlas s opravou kaple
2017/13/13: ZO souhlasí se stavbou – opravou střechy RD č. p. 1 (bývalá kaple) na pozemku p. č. st. 103 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
14. Smlouvy o věcném břemeni
14.1. Stavba Micka
Společnost Energorozvody s.r.o., se sídlem v Praze, požádala o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci ukončené
stavby „Zlatý Potok, parc. č. 42, Micka – přípojka VNv, DTS“. Stavba byla
provedena i na obecních pozemcích p. č. 184/2 a 291/14 v k. ú. Vysoká u
Malé Moravy.
2017/13/14: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci ukončené stavby „Zlatý Potok, parc. č. 42,
Micka – přípojka VNv, DTS“.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
14.2. Stavba Smýkal
Společnost Energorozvody s.r.o., se sídlem v Praze, požádala o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci ukončené stavby

„Zlatý Potok, parc. č. 368/15, Ing. Smýkal, nové NNk“. Stavba byla provedena i na obecním pozemku p. č. 545/4 v k. ú. Zlatý Potok u Malé Moravy.
2017/13/15: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci ukončené stavby „Zlatý Potok, parc. č. 368/15,
Ing. Smýkal, nové NNk“.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
15. Pronájem pozemků
15.1. Malá Morava
Starosta Antonín Marinov požádal obec o pronájem (pacht) části pozemku p. č. 283/14 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Malá Morava. Tento pozemek užívá jako součást zahrady. Starosta informoval přítomné o skutečnosti, že o tomto bodu programu nebude hlasovat, jelikož by se mohlo
jednat o střet zájmů. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2017/13/16: ZO neschvaluje záměr pronájmu (pachtu) části pozemku
p. č. 283/14 v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 4:0:1 (neschváleno)
15.2. Podlesí
Ing. J. R. požádal o pronájem (pacht) pozemků p. č. 70 (313 m2), 76/2 (23 m2)
a 151 (659 m2) v k. ú. Podlesí – město. Na částech pozemků p. č. 70 a 76/2 je
spíše zahrada, rostou zde ovocné stromy. Na části pozemku p. č. 151 je přístupová komunikace k zemědělské stavbě. Žadatel chce na uvedených pozemcích
udržovat zeleň bez pastvy dobytku. Proběhla všeobecná diskuse, ve které bylo
navrženo pozemky nepronajímat. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
2017/13/17: ZO neschvaluje záměr pronájmu (pachtu) pozemků p. č.
70 , 76/2 a 151 v k. ú. Podlesí – město.
Hlasování:5:0:0 (neschváleno)
16. Ukončení mandátní smlouvy
Dne 5. 2. 2009 byla se společností GATTAKA s.r.o., se sídlem v Šumperku, uzavřena mandátní smlouva na zpracování podkladů a materiálů, které
ukládá majitelům vodovodů a kanalizací zákon č. 254/2001, o vodách, zákon č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích a další související předpisy.
Návrhem na usnesení je dosavadní spolupráci ukončit a mandátní smlouvu vypovědět. Proběhla všeobecná diskuse.
2017/13/18: ZO souhlasí s ukončením mandátní smlouvy a pověřuje
starostu, aby ukončení zajistil.
Hlasování:5:0:0 (schváleno)
17. Žádosti o finanční příspěvky
Obci byly doručeny žádosti Linky bezpečí, z. s., a spolku Babybox pro
odložené děti, z. s., o finanční příspěvky na jejich aktivity. Proběhla všeobecná diskuse, ze které vzešel návrh neposkytovat finanční příspěvky. Starosta o tomto návrhu nechal hlasovat.
2017/13/19: ZO neschvaluje poskytnutí finančních darů pro Linku
bezpečí, z. s., a Babybox pro odložené děti, z. s.
Hlasování:5:0:0 (schváleno)
18. Smlouva o zhotovení LHP
V letošním roce končí platnost LHP obce Malá Morava. Se žádostí o zhotovení nového byla oslovena společnost Taxonia Olomouc, která původní plán
tvořila. Dále byla oslovena společnost LHProjekt, a. s., se sídlem v Brně. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o dílo se společností LHProjekt.
Cena je 400,- Kč + DPH za 1 ha lesní plochy. Společnost Taxonia už v letošním
roce nemá volné kapacity. Starosta otevřel diskusi, nikdo se do ní nepřihlásil.
2017/13/20: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování
lesního hospodářského plánu se společností LHProjekt, a. s., Brno,
IČ: 25300806.
Hlasování:5:0:0 (schváleno)
19. Návrh na vyřazení knihovních fondů Malá Morava
Starosta seznámil přítomné s návrhem na vyřazení knihovních fondů
z obecní knihovny v Malé Moravě. Jedná se celkem o 201 svazků, důvodem vyřazení je jejich zastaralost. Starosta otevřel diskusi, nikdo se do ní
nepřihlásil.
2017/13/21: ZO souhlasí s vyřazením knihovních fondů z knihovny
v Malé Moravě.
Hlasování:5:0:0 (schváleno)
20. Návrh na vyřazení knihovních fondů Podlesí
Starosta seznámil přítomné s návrhem na vyřazení knihovních fondů
z obecní knihovny v Podlesí. Jedná se celkem o 20 svazků, z toho je 18 ks

opotřebovaných, jedna zaplacená ztráta a jeden nedobytný. Starosta otevřel
diskusi, nikdo se do ní nepřihlásil.
2017/13/22: ZO souhlasí s vyřazením knihovních fondů z knihovny
Podlesí.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
21. Pronájem bytů
Starosta seznámil přítomné s materiály pro jednání zastupitelstva, které
zpracovala ekonomka obce paní Simona Pospíchalová. Obec Malá Morava v současné době disponuje jedním volným bytem na adrese Podlesí čp.
39. Přijaté žádosti byly posouzeny a hodnoceny na základě pravidel, podle
schválené směrnice upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.
Obci byly na základě zveřejněného oznámení doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:
G. Š., bytem xxx, 788 33 Hanušovice
L. M., bytem xxx, 788 33 Hanušovice
J. M., bytem xxx, 561 69 Králíky
Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:
1. L.M. - počet bodů 59
2. G.Š. - počet bodů 43
3. J.M. - počet bodů 32
Starosta otevřel diskusi. Nikdo se do ní nepřihlásil.
2017/13/23: ZO souhlasí s pronájmem bytu v Podlesí čp. 39 žadateli
s nejvyšším počtem dosažených bodů – panu L. M.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
22. Vytvoření pracovních míst
Starosta obce seznámil se situací s pracovníky na veřejně prospěšné práce v letošním roce. Úřad práce u nás podpořil tato místa pouze v počtu pěti
pracovníků. Tři jsou občany naší obce a další dvě pracovnice z Hanušovic.
Z celkového počtu už jsou dva pracovníci v pracovní neschopnosti. Obci
vzniká problém, že nebude dostatek sil ke každoroční údržbě zeleně, zůstal
pouze jeden muž, který může sekat křovinořezem. Starosta proto navrhl
vytvořit další tři pracovní místa na dobu od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018, ovšem
financovaných z vlastních prostředků, a na tato místa přijmout již osvědčené a spolehlivé pracovníky. Finanční náklady na zaměstnání těchto lidí
bude cca 600.000,- Kč na celé období. Proběhla všeobecná diskuse.
2017/13/24: ZO schvaluje vytvoření tří pracovních míst na veřejně
prospěšné práce na období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018, financovaných
z rozpočtu obce.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
ZO bere na vědomí zprávu z prohlídek mostů.
23. Organizace zájezdu
V květnu letošního roku se uskutečnil poznávací zájezd do Kroměříže.
Programem byla prohlídka zámku, Zámecké, Podzámecké zahrady. Návrhem dalšího tematického zájezdu je návštěva ZOO Olomouc a měla by být
orientovaná především na rodiny s dětmi. Termín 19. 8. 2017. Cena dopravy je 7 000,- Kč. Vstupné by si hradili občané sami. Počet osob 45. Náklady
na jednoho cestujícího jsou cca 156,- Kč. Záměrem je také poskytnutí slev
na tento zájezd. Proběhla všeobecná diskuse, kde byly zmíněny i zkušenosti
s organizací minulého zájezdu.
2017/13/25: ZO souhlasí s konáním zájezdu 19. 8. 2017 do Olomouce
a stanovuje tyto ceny za dopravu:
- plná cena je 156,- Kč,
- sleva pro důchodce s trvalým pobytem v obci Malá Morava je ve výši
139,- Kč (tj. cena 17,- Kč),
- sleva pro děti do 18 let s trvalým pobytem v obci je 139,- Kč (tj. cena
17,- Kč).
- sleva pro občana s trvalým pobytem v obci je 100,- Kč (tj. cena 56,- Kč).
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
24. Kontrola MŠ Malá Morava
Starosta seznámil přítomné s protokolem o výsledku veřejnosprávní
kontroly hospodaření Mateřské školy Malá Morava, příspěvkové organizace, kterou provedl pan M. Ch. ze Šumperka. Předmětem kontroly bylo použití přidělených příspěvků a dotací za období roku 2016, dále dodržování
účelovosti finančních prostředků a kontrola dodržování obecně závazných
právních předpisů. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení.
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ZO bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ
Malá Morava.
25. Obnova kulturní památky
Starosta seznámil přítomné s projektem na opravu vstupního objektu
hřbitova v Podlesí. Je zpracován jako celkový, včetně odvlhčení. Navrhované odvlhčení se ovšem nebude realizovat, souhlas k němu nedal ani odbor
památkové péče MěÚ Šumperk.
Rozsah realizace: 1. oprava omítky, 2. repasování + oprava vrat, 3. oprava
krovu včetně záklopu, 4. nový střešní plášť včetně břidlice.
2017/13/26: ZO souhlasí s realizací opravy vstupního objektu hřbitova v Podlesí.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
26. Nový systém nakládání s odpady
Na minulém jednání členové zastupitelstva diskutovali o novém systému nakládání s komunálním odpadem, který by měl být asi v následující
podobě:
1. Občané dostanou do domácností pytle na tříděný odpad.
2. Každý občan obdrží na konkrétní typ odpadů samolepící QR kódy.
3. Bude zaveden pytlový svoz od občanů obce (odvezou naši pracovníci
obce).
4. Pracovníci pytle načtou čtečkou, zváží, a údaje se automaticky prostřednictvím aplikace načtou do systému.
5. Podobným systémem bude svážen i komunální odpad z popelnic.
6. Za odvezené odpady občané dostanou odměnu, která se jim odečte
z poplatku za odpad. Občané si mohou údaje kontrolovat na webu, každý
dostane přihlašovací údaje.
Starosta informoval, že systém nebude povinný, ten kdo se do něj nebude
chtít zapojit, může i nadále likvidovat odpady dosavadním způsobem. Mělo
by dojít ke snížení objemu komunálního odpadu v obci, zvýšení množství
vytříděného odpadu a ke zvýšení plateb od Ekokomu. Požadovaný systém
v lehce odlišných podobách nabízejí například společnosti JRK Bio Waste
Management s.r.o., a ISNO IT s.r.o. Uherčice (Ing. Radek Staňka).
Jelikož druhá jmenovaná společnost má menší náklady na zavedení systému, starosta navrhl využít jejich služeb. Proběhla všeobecná diskuse.
2017/13/27: ZO souhlasí se zavedením inteligentního systému třídění
odpadů od společnosti ISNO IT s.r.o., IČ: 02696371, Uherčice, a pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných smluv.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
27. Výběrové řízení na automobil
Výběrové řízení organizovala Renata Petrželová, administrace veřejných
zakázek, se sídlem v Lutíně.
S výzvou byli osloveni 4 dodavatelé, a to Auto Hégr Šumperk, Fortex-ags
Šumperk, Auto Hlaváček Olomouc a Samohýl Motor, provozovna Olomouc. Otevírání obálek proběhlo na obecním úřadě dne 16. 5. 2017 v 11:00
hodin, za účasti členů výběrové komise, kterými byli pánové Pavel Morong,
Karel Svoboda a Jan Kouřil. Komisi byly doručeny pouze dvě nabídky na
Škoda Yeti 4×4:

Auto Hegr Olomouc v ceně 423.140,50 Kč bez DPH.
Samohýl Motor v ceně 373.798,- Kč bez DPH.
Starosta informoval, že den před projednáváním v zastupitelstvu obce,
se ozval prodejce společnosti Samohýl Motor Olomouc a oznámil, že nabízený automobil již bohužel nemají k dispozici. Za něj nabídl stejný typ s
vyšší výbavou, ovšem s cenou 419.000,- Kč bez DPH. Dále uvedl, že tento
typ se již přestal vyrábět. Administrátorka výběrového řízení navrhla toto
řízení zrušit, protože v rámci nové dodávky by dodavatel nesplnil původně
požadovanou specifikaci dodávky. Navrhla vozidlo ve vyšší výbavě u dodavatele objednat napřímo za cenu 419.000,- Kč. Zrušené výběrové řízení
je tak důkazem, že objednat si takto vozidlo napřímo je pro obec výhodné,
jelikož bude i ve vyšší třídě pořád levnější než nabídka druhého účastníka
v pořadí. Proběhla všeobecná diskuse.
2017/13/28: ZO ruší výběrové řízení na dodávku osobního automobilu.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
2017/13/29: ZO schvaluje nákup osobního vozidla Škoda Yeti 4×4 za
cenu 419.000,- Kč (cena bez DPH) dle nabídky společnosti SAMOHÝL
MOTOR a. s. – provozovna Samohýl Olomouc, Kosmonautů 846/2, 772
00 Olomouc.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
28. Směrnice o evidenci a účtování majetku
Starosta informoval přítomné o návrhu směrnice č. 1/2017 o evidenci a
účtování majetku. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2017/13/30: ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2017 Evidence, účtování majetku.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
29. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil
30. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 17:20 hodin jednání ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 1. 6. 2017
Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda, Walter Köhler.
Zapsala: Simona Pospíchalová

Babské rady
při spálení
Milé děti,
jsou před vámi prázdniny, čas, kdy vám bude horko i v tom nejtenčím tričku, a proto jsme pro
vás tentokrát připravili několik užitečných rad, které se týkají opalování. Stát se může o prázdninách všelicos, a tak nebude na škodu, když si také zopakujeme několik důležitých telefonních čísel.

Sedm rad jak se opálit

1. mezi nejzákladnější chyby patří mylný dojem, že čím déle se budeme opalovat, tím lepší
bude výsledek. Ve skutečnosti nejlepší efekty dosáhneme krátkým, ale pravidelným „opékáním“.
Ideální je každodenní hodinka, ale na začátku by
první pravidelné kontakty se sluníčkem neměly
trvat déle než patnáct minut.
2. mnoho lidí se mylně domnívá, že nejrychleji
a nejlépe se opálíme bez krému. Není to pravda,
většina populace v naší zemi se na ostrém sluníčku
bez ochrany velmi rychle… spálí. Pro rovnoměrné
hezké opálení do hněda bychom měli pravidelně
používat krémy s faktorem deset až patnáct.
3. pro cílené opalování si vybírejme místa, kde
není stín a kde se můžeme pohodlně natáhnout.
Pokud jsme u vody, zkrátíme plánovanou dobu
pobytu na slunci na tři čtvrtě hodiny, protože odraz od sluneční hladiny účinky sluníčka zesiluje.

4. pokud chceme používat samoopalovací
krémy, jejich odstín by měl být výrazně tmavší,
než aktuální opálení.
5. pokud naše první opalování má být spojeno s nějakou dovolenou v destinaci, kde se slunečním paprskům moc nevyhneme, je rozumné
před tím navštívit několikrát solárko, abychom
kůži připravili na nadcházející šok.
6. před opalovací sezónou bychom měli začít
jíst hodně mrkve (nebo pít mrkvové šťávy) a pokračujeme v tom po celou dobu, kdy chceme
udržet hezkou barvu pleti.
7. nesmíme zapomínat na to, že barva opálení vychází z odstínu naší pleti. Pokud je někdo
velmi bílý, tak stejně ať dělá, co dělá, přírodním
způsobem nikdy úplně dokonale hnědé nedosáhne.
prostezdravi.cz

Máte-li spálená záda, zkuste je potřít rozkrojeným rajským jablíčkem.
Spálený obličej bývá největší problém, protože je kůže velmi citlivá. Zkuste pleťový krém, do
kterého rozmačkáte několik jahod. Působit nechte 20 minut, následně vše smyjte.
Dejte si koupel. Ale ne ledajakou! Do vlažné
vody přimíchejte podmáslí nebo jogurt. Vápník,
který mléčné výrobky obsahují, údajně pomáhá
při hojení kůže.
Na spálená místa přikládejte obklady. Mohou být třeba z jogurtu nebo tvarohu. Měly by
odebrat horkost a zklidnit pokožku. Občas se
používá i obklad z vychlazeného zeleného nebo
černého čaje.
Aloe vera působí na spáleniny také dobře. Pokud máte rostlinu, stačí rozkrojit list a přiložit
ho jako obklad. Mimochodem, chladivě působí
i nakrájená okurka.
Jak naopak slunce prospívá?
Snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Kladně ovlivňuje i přeměnu cukrů.
Má léčivý efekt i na řadu kožních onemocnění, od akné až po lupénku.
Pomáhá k detoxikaci organismu a zvýšení
jeho přirozené imunity.
Ovlivňuje tvorbu vitaminu D, který podporuje vstřebávání fosforu a vápníku, což je důležité
při tvorbě kostí a zubů.

Co nám při nesprávném opalování hrozí?

Starosta obce: Antonín Marinov
Přílohy zápisu:
1. Účetní závěrka obce
2. Účetní závěrka MŠ Malá Morava
3. Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření starosty
(Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových
stránkách Obce Malá Morava)

Proč se vyplatí snídat ovesné vločky?

Na Britských ostrovech se tradovalo, že
zatímco Angličané krmí ovsem pouze koně,
Skotové ho jedí sami. Proto jsou angličtí
koně ta nejlepší liga a skotští muži rovněž…
Nejen pro koně, ale i pro člověka je oves
energetickou bombou zvyšující výkonnost.
Když koňskou sílu vytlačily stroje, oves se
pěstoval méně nebo se dával mladému skotu
a drůbeži (ovesná sláma sloužila k výživě dobytka i jako podestýlka vždy). Zároveň však
vzrostla obliba zdravého ovsa v jídelníčku
lidí a nakonec ani koně z našeho světa naštěstí nevymizeli úplně.
Oves pro pevné nervy
Díky vysokému obsahu vitaminů skupiny B, železa, zinku, hořčíku a komplexu dalších cenných látek působí oves blahodárně na

nervy a pomáhá proti únavě. Je až překvapivé, jak
„obyčejný oves“ dovede posílit podrážděný a přepracovaný mozek a při pravidelné konzumaci přispět k celkové pohodě. Staří Germáni věděli, proč
jej považovali za dar bohů. Navíc jsou mu připisovány i mírně afrodiziakální účinky.
Oves proti civilizačním chorobám
Díky obsahu nenasycených mastných kyselin,
vitaminů, minerálů a stopových prvků je oves
účinnou prevencí mnoha civilizačních chorob:
- pomáhá snižovat krevní tlak i hladinu nepříznivého cholesterolu v krvi,
- příznivě působí nejen na nervy, ale i na srdce
a pružnost cév,
- díky vysokému obsahu lehce rozpustné vlákniny stabilizuje hladinu krevního cukru a ozdravuje střevní trakt,

- pro diabetiky je přínosný i tím, že zásobuje tělo energií, aniž by přitom spotřebovával příliš mnoho inzulínu,
- je velmi vhodný při rekonvalescenci, při
sportu a zvýšené fyzické i duševní námaze,
- kaše, především povařené z celých zrn,
mají hojivé účinky na střevo i žaludek,
- ovesný start do dobrého dne.
Ovesné vločky jsou rychlou a jednoduchou
variantou, jak oves posnídat. Někomu chutnají rozvařené nebo přes noc namočené ve vodě
nebo mléce, případně rostlinném mléce nebo
džusu, jinému lehce opražené a nasypané do jogurtu, dalšímu rozmixované ve smoothie. Hodí
se k nim ovoce sušené i čerstvé, oříšky, med, javorový sirup - lahodná a zdravá snídaně je hotová raz dva.		
Jana Bucharová

Pokud si pobyt na slunci prodloužíme a
vznikne nám na těle červená plocha, nehrozí dospělým žádné větší akutní nebezpečí. Postižená
místa je třeba promazávat vhodným krémem,
eventuelně chladit zarudlé plochy studenou vodou, podobně jako u spálenin. Pokud vzniknou
puchýře na větší ploše těla, vyhledejte lékařskou
pomoc!
U dětí do tří let se doporučuje chránit kůži i
před zarudnutím. Děti nemají zcela vyvinutý
imunitní systém a mají pak častěji kožní nádory.
Krémy na opalování vybírejte pečlivě
Na trhu dnes najdete velké množství opalovacích krémů. Vybírejte pečlivě, ne každý krém vás
může ochránit před škodlivým vlivem slunce.
Často i preferované krémy, které obecně uznáváme, nemají ochrannou schopnost, a i když ano,

nejde o stoprocentní ochranu. Proto se sluňte
vždy přiměřeně dlouho, a to podle své fototypu.
Při výběru vhodného opalovacího krému se
nesnažte za každou cenu ušetřit. Levnější vý-

robky vám často nezaručí vhodnou ochranu.
Nejste-li si jistí, který opalovací krém je pro vás
nejlepší, informujte se v lékárně. Tam vám jistě
rádi poradí.

Užitečná telefonní čísla
Pokud máte vlastní mobilní telefon, tak určitě znáte, anebo alespoň máte uložena, telefonní
čísla, na nichž najdete pomoc. Pro jistotu si je
zopakujeme:
číslo 112 - Integrovaný záchranný systém. Tady
vás operátor ihned spojí s lékařskou záchrannou
službou, na hasiče nebo Policii ČR. Rychlejší ale je
znát přímo konkrétní rychlé spojení na jednotlivé

složky záchranného systému, a to:
číslo 150 - Hasiči,
číslo 155 - Záchranná zdravotní pomoc,
číslo 158 - Policie České republiky.
A tak, než se vydáte na nějakou túru anebo si
půjdete hrát dál od domova, zkontrolujte si, jestli
je váš mobilní telefon dostatečně nabitý. Nevíte,
kdy se vám budou tato čísla hodit.
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Usušíte cokoliv
Okurka
Okurku umyjte a nakrájejte na 3mm kolečka.
Doba sušení: 4-8 hodin
Teplota sušení: 52 °C
Správně usušené plody jsou tuhé.

Milé čtenářky,
v dnešním Heřmánku si něco řekneme o nejstarší metodě konzervace potravin - sušením. Bude
to především o sušení letní zeleniny, jako jsou například rajčata, paprika a okurky. I dnes vás
chceme překvapit, proto si povíme také o jiné zelenině, kterou můžeme tímto způsobem uchovat
k pozdější konzumaci.

Zařaďte do svého jídelníčku sušená rajčata

Rebarbora
Rebarboru umyjte a nakrájejte na cca 2,5 cm
dlouhé kousky.
Doba sušení: 6-10 hodin
Teplota sušení: 57 °C
Správně usušené plody jsou tuhé.
Cuketa
Cuketu umyjte a nakrájejte na 6mm plátky
nebo na tenčí 3mm chipsy.
Doba sušení: 7-11 hodin
Teplota sušení: 52 °C
Správně usušené plody jsou křehké.
Červená řepa
Řepě odstraňte nať i kořen, oškrábejte a vařte
v páře, dokud nezměkne. Nechte vychladnout,
nakrájejte na 8mm plátky nebo 3mm kostičky.
Doba sušení: 8-12 hodin
Teplota sušení: 52 °C
Správně usušené plody jsou tuhé.

O sušení papriky

Milujete rajská jablíčka? A zkoušeli jste si je
už usušit a naložit do oleje? Je to opravdová delikatesa.
Tady jsou důvody, kvůli kterým si je zamilujeme:
Oproti čerstvým rajčátkům mají sušená rajčata plnější a intenzivnější chuť. Velkou výhodou je
i to, že je můžete použít všude tam, kde přidáváte
čerstvá rajčata. Využijete je hlavně mimo sezónu. Lze je konzumovat jen tak jako sušenou pochoutku, ale můžete je přidat do salátů, omáček
a také na maso či pod něj. Používají se i jako náplň na pizzu, také do rizota či těstovin. Obsahují

málo kalorií, mají málo tuku a žádný cholesterol.
Jsou bohaté na vlákninu, vitamíny skupiny A, B,
C a také v nich najdete spoustu minerálních látek
- sodík, draslík a další.
Abyste zužitkovali karotenoidy co nejefektivněji, zkuste si sušená rajčata naložit do oleje.
Mají pak antioxidační účinky a dokonce i zpomalují proces stárnutí.
Rajčata, jak jistě víte, obsahují lykopen, což
je nejznámější karotenoid. Působí jako prevence proti vzniku rakoviny tlustého střeva, prsu,
plic, prostaty a také pomáhá předcházet infarktu
myokardu.

Sušená rajčata v oleji
Ingredience: Čím menší rajčata použijete,
tím dříve je budete mít usušené. Sůl, Olivový
olej - ale můžete použít i slunečnicový, podle
chuti - oregano, bazalku, česnek, kapary.
Opláchněte si rajčata, rozpůlte je a lžící se
zbavte semínek. V případě cherry rajčátek je
odstraňovat nemusíte. Položte rajčata na plech
vyložený pečícím papírem, osušte je ještě papírovým ubrouskem a osolte. Dejte je péct do předehřáté trouby na 90-110 °C na 4 až 8 hodin. Rajča-

ta by se měla smrsknout jako rozinky. Musíte to
odhadnout podle typu trouby a velikosti rajčat.
Jakmile budou usušená, nechte je vychladnout, a pak je přendejte do sterilovaných lahví
a podle chuti proložte výše zmíněnými bylinkami. Nakonec zalijte olejem tak, aby byla všechna
rajčata ponořená, a důkladně zavíčkujte.
Takto naložená rajčata pak můžete libovolně
přidávat do těstovin, salátů či domácích pest.
V lednici vám vydrží i několik týdnů.

Znáte ji jako zeleninu, koření i léčivo. V syrovém stavu obsahuje víc vitaminu C než citrony
a je bohatá na vitaminy skupiny B. Významným
prvkem v paprice je kapsicidin s antibiotickými
účinky.
Najdete v ní také cukry i bílkoviny. Její konzumací povzbuzujete tvorbu žaludečních šťáv, pomáháte si proti kornatění cév. Mnozí z vás znáte
náplasti proti revmatickým bolestem – i v nich
jsou výtažky z papriky.
Papriku můžete po odstranění semen ještě
před sušením pět minut blanšírovat v páře nebo
horké vodě (to znamená nechat ji po tu dobu
ponořenou nebo pod poklicí), aby si lépe uchovala chuť a vůni. Nakrájejte ji na kolečka nebo
proužky silné asi pět milimetrů a naskládejte k
sušení na síta.
Doba sušení tenkostěnných paprik je kolem
sedmi hodin, šťavnaté se suší někdy i deset hodin při teplotě kolem padesáti stupňů. Vychladlé
papriky uskladněte v plátěném pytlíku či ve sklenicích se šroubovacím nebo zabroušeným uzávěrem – v suchu a chladu. Po rehydrataci (namočení ve vodě) je můžete použít stejně jako čerstvé
papriky do polévek, minutek nebo na pizzu.

Letošní jaro u nás na Vysoké
Počasí v dubnu nepřálo, sněžení a závěje střídá déšť, špatná nálada, a co teprve včeličky. Ty
jsme v loňském roce již měli v plné síle, nyní jen
krmíme a díváme se na oblohu s nadějí, že se to
změní.
Na 29. dubna byla svolána chatařská schůze
s brigádou na úklid osady s tím, že postavíme

májku a večer zapálíme hranici. Nakonec jsme
brigádu přesunuli na další víkend a májku jsme
postavili a čarodějnici upálili 30. dubna v neděli,
to už se počasí umoudřilo. Současně proběhlo mistrovství v kuličkiádě pro děti i dospělé.
Všichni soutěžící obdrželi ceny a klobásku na
opékání. Účast byla veliká, Malá Morava, Ha-

Limonáda z Vysoké
Ingredience: 3 lžíce medu, 2 ks limetky, 1,5 l
vody, 2 ks salátové okurky.
Okurky omyjeme a oloupeme. V té lepší variantě necháme i se slupkou, pokud máme okurky
chemicky neošetřené (ze zahrádky, bio). Okurky
nakrájíme na kousky. Limetky rozkrojíme a vymačkáme z nich šťávu.
Nakrájené okurky vhodíme do mixéru a pečlivě rozmixujeme. Rozmixované okurky přelijeme
do džbánu a přilijeme 0,5 l vody. Směs vložíme

do lednice a necháme asi 20 minut louhovat.
Poté okurky přecedíme přes jemné sítko do
jiného džbánu a dolijeme zbytkem vody. Přidáme limetkovou šťávu. Limonádu osladíme medem. Okurkovou limonádu pečlivě promícháme
a dáme vychladit do lednice.
Okurkovou limonádu podáváme v horkých
dnech jako výborný osvěžující nápoj plný vitamínů. Doplníme kostkami ledu, brčkem a sklenku ozdobíme kolečkem okurky.

Naši jubilanti
V březnu oslavila 65 let

paní Olga PAVLŮ
a 75 let

pan Zdeněk AUERSWALD.
V dubnu oslavila 85 let

paní Marie KROČILOVÁ.
V květnu oslavil 75 let

pan Antonín ŠIMŮNEK.
V červnu oslavili 70 let

paní Jana KLEEOVÁ,
a 65 let

pan Karel SVOBODA
a paní Božena SKLENÁŘOVÁ.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

nušovice, Vojtíškov a další, napočítali jsme přes
100 účastníků.
Také jsme, za přispění pracovníků z obce Malá
Morava, opravili kapli Franze Schuberta. Letošní zima způsobila velké opadávání zdiva. V létě
jsou v kapli domluveny tři svatby. Je možnost pořádat i další, pokud je zájem, přijeďte se podívat
a domluvit na obřadu.
Děkuji všem osadníkům za údržbu okolí chat
a chalup a přeji krásné a teplé léto.
Mgr. Jaromír Straka

Historické vlaky
Králický Sněžník
V sobotu 17. června byl Pardubickým
krajem na trať z České Třebové přes Letohrad a Dolní Lipku do Hanušovic vypraven první letošní historický vlak s názvem
Králický Sněžník, vedený olomouckou Rosničkou.
Podrobný jízdní řád (vlaky nezastavují
ani v Podlesí, ani ve Vlaském) včetně toho,
bude-li řazena parní lokomotiva nebo historický motorový vlak, najdete na plakátech
nebo v Aktualitách na stránkách
www.moravska-pohranicni.cz.
Chcete-li se tímto vlakem svézt, lístek si
koupíte u průvodčího. Nejbližší jeho zastávkou je při cestě na Moravu Červený Potok (odjezd v 11.04 hod.), nazpět do Čech
odjíždí z Hanušovic ve 14.03 hod.
Historické vlaky, které budou jezdit až
do 30. 9. 2017 každou sobotu, doplní i vlak,
vypravený v den konání akce Cihelna dne
19. 8. 2017.
Petr Mahel
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Česká menšinová škola v Malé Moravě

Státní převrat a vznik Československé republiky v roce 1918 přinesl do zdejšího ryze německého kraje mnoho změn. O těchto pohnutých
dnech přináší věrné svědectví například staniční
kronika někdejší železniční stanice Krumperky
(pozn. Podlesí):
„V den převratu roku 1918 byl správcem stanice staniční mistr Alois Brdušek, výpravčím
vlaků Josef Ešner. Zpráva o převratu došla do
zdejší stanice 19. října 1918 telegraficky. Služba se vykonávala dále jako obyčejně, obyvatelstvo se chovalo k prohlášení republiky netečně
a proklamovalo „Sudetenland“. Staniční mistr
Drbušek i Ešner odepřeli složení slibu pro „Sudetenland“ a byli dne 8. prosince 1918 zproštěni
služby. Novým správcem stanice byl staniční mistr Antonín Merta z Dolní Lipové. Stav ten potrval až do 15. prosince 1918, kdy v noci z 15. na
16. prosince projel pod velením podplukovníka
Berana oddíl 30. pěšího pluku z Vysokého Mýta,
aby obsadil Hanušovice a Šumperk. Vojenský
vlak doprovázel z Krumperk do Hanušovic sus-

pendovaný mistr Ešner jako vlakvedoucí. Dne
16. prosince 1918 byla již stanice úplně pod
vlivem Československé republiky. Správce stanice Merta odjel téhož dne zpět do Dolní Lipové. Stanice byla obsazena také československým
vojskem. Škoda na staničním zařízení nevznikla
žádná, peníze byly ještě před obsazením stanice
Němci odvedeny ředitelství Státních drah v Olomouci.“
Vojáci po krátkém čase odešli, jejich místo zaujali četníci, finanční stráž a do železniční stanice přicházeli noví zaměstnanci. Každý úředník,
a tedy i lidé v těchto profesích, musel složit zkoušku ze státního úředního jazyka, jímž byla čeština
a slovenština, tehdy souhrnně nazývané jazykem
československým. Není těžké si domyslet, jak těžká byla jazyková zkouška pro zdejší Němce, a tak
bylo první jablko sváru zaseto. Němce v úřadech
během následujících let nahrazovali Češi a nejinak tomu bylo i na Malomoravsku.
V již zmíněné staniční kronice proto například můžeme v zápise z roku 1928 číst: „Ani po

desetiletém trvání republiky nemůže si zdejší
úplně německé obyvatelstvo na české zaměstnance navyknouti a jest jim nepřátelsky nakloněno. Tři pošty v okolí, zaměstnanci státních lesů,
část četnictva a finanční stráže, vůbec všechny
úřady státní, zemské i okresní jsou posud obsazeny zaměstnanci německými, což rozmachu
zdejší menšiny české brání.“ O co optimističtěji
zní zápis z roku 1931: „Poměry po stránce jazykové jsou uspokojivé, takže dřívější národnostní
rozbroje a nesváry ustaly a obyvatelstvo obou
národností, tj. české i německé, žije ve shodě.“
K završení celého tohoto procesu dochází pak
později, jak dosvědčuje záznam z roku 1934:
„Poměry jazykové stránky se stále lepší, hlavně
výměnou zaměstnanců u lesní správy a u finanční stráže.“
Noví čeští zaměstnanci si s sebou z vnitrozemí
přiváděli také svoje rodiny a trvale se zde usazovali.
Proto už brzy po vzniku republiky vyvstala potřeba
zřízení české menšinové školy pro jejich děti.
Jak dokládá výše citovaná kronika železniční stanice, která od 1. ledna 1925 nesla název
Krumperky - Malá Morava: „Děti železničních
zaměstnanců (10 žáků) docházely do školy do
městečka Krumperky, téměř hodinu cesty vzdáleného. Při tom všem velice trpěly zimou, sněhem, deštěm a blátem. Po velkém úsilí zdejší
menšiny a po pětitýdenní stávce byla povolena
česká menšinová škola v Malé Moravě a ředitelství Státních drah v Olomouci dalo pro tuto
školu k dispozici strážní domek č. 88 v blízkosti
nádraží. Domek byl nákladem asi 8 000 Kč zrestaurován a škola v něm pro rok 1927/28 otevřena. Tím se školské poměry dětí českých zaměstnanců velice zlepšily. V soukromé budově
nemohla býti škola umístěna pro velkou nenávist a nepřízeň zdejšího obyvatelstva proti všemu
českému a ani učitel zdejší školy zde nedostal byt
a musel sem dojíždět z Hanušovic.“
A v zápise z roku 1930 se ještě dozvídáme,
že: „Otevřením české měšťanské školy v Hanušovicích nastala možnost poskytnout dětem
zaměstnanců vyššího vzdělání, jednak bližší
vzdáleností, jednak i menším nákladem, takže
školské poměry se po této stránce značně zlepšily.“ Poslední zmínku o zdejší české menšinové
škole najdeme z roku 1937: „Školské poměry zů-

stávají nezměněny. Česká obecná škola je dosud
ve strážním domku č. 88, který byl k tomuto účelu propůjčen jen pro první dobu.“
Zprvu příznivý trend v národnostních poměrech, daný jednak příchodem českých státních
zaměstnanců a loajalitou zdejších německých
agrárníků, se ale zhoršil nástupem Henleinovy
Sudetoněmecké strany a otevřenou konfrontací
s Němci, která v roce 1938 vyústila v odstoupení
československého pohraničí Německu. To se v našem kraji v té době rozprostíralo již za Králickým
Sněžníkem, tam, kde je dnes polské Kladsko.
A do těchto složitých národnostních poměrů
a ještě těžší doby přišel jako učitel na Malou Moravu pan Josef Kotýnek, jak nám prozradil jeho
vnuk, pan Vojtěch Krejčí z Plzně.
Stalo se tak na základě jmenovacího dekretu,
v němž se mimo jiné píše:
„Panu Josefu Kotýnkovi, výpomocnému učiteli při obecné škole s československým vyučovacím jazykem v Šumperku.
Ustanovuji vás ode dne 1. července 1934 zatímním učitelem při obecné škole s československým vyučovacím jazykem v Malé Moravě,
ve služebním poměru učitelského čekatele podle
§ 2, odst. 1, zákona ze dne 24. června 1926, č.

104 Sb., a zatímním správcem školy s vyučovacím jazykem československým v Malé Moravě,
okres Šumperk.“
Dále dekret obsahuje výměr, jímž mu byl měsíční plat včetně příplatku ředitelského stanoven
na 11 574 Kč po zákonitých srážkách a přiznán
roční honorář jeden tisíc korun československých za hospodářskou správu školy. Dekret je
podepsán ministrem Krčmářem a to, že pan Josef
Kotýnek jmenovaného dne skutečně nastoupil,
potvrdil svým podpisem 7. 7. 1934 v Šumperku
inspektor státních škol menšinových Hykel.
„Podle dědečkova vyprávění,“ vzpomíná Vojtěch Krejčí, „bydlel v malém bytě na pile pod nádražím.“ Kyšperská parní pila Vlaské byla tehdy
už v českých rukách a v časech, kdy nebyla nucena
zastavovat z důvodu všeobecné hospodářské krize
výrobu, zaměstnávala až sedmdesát lidí z okolí.
„Hodně se přátelili s Čechy na pile i místními četníky,“ jak dokládá pan Krejčí na dalších
snímcích svého dědečka Josefa Kotýnka. „A toto
je asi pan výpravčí, na něhož dědeček zvlášť rád
vzpomínal. Chodíval prý za ním na kus řeči na
stanici, když míval službu. Jednou prý dědečkovi
ukazoval, jak pracuje telegraf, ale zapomněli na
to, že není vypnut ze sítě, a tak jejich neslužební
zprávy letěly do okolních stanic.“
Vskutku unikátní je ale snímek strážního
domku s mechanickou předvěstí, který dnes již
nenajdete. Stával na náspu v místech, kde je nyní

krycí návěstidlo nákladiště zastávky Podlesí ze
strany od Hanušovic, jak je patrno z přiloženého leteckého snímku z padesátých let minulého
století. „Dědeček vzpomínal, že tu bydlívala rodina Bujokova. Jsou na snímku před domkem.
Okresnímu vlastivědnému muzeu v Šumperku
moji rodiče před časem poskytli fotografii, na
níž je dědeček se svými žáky zachycen, když
v roce 1937 přišli k silnici před školou pozdravit
prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše, který
v našem kraji vykonával inspekční cestu po vojenských opevněních,“ dodává pan Krejčí.
Samotná česká menšinová škola byla ale umístěna v jiném strážním domku. Ten měl číslo 88
a stával u závor, blízko křižovatky pod dnešním
pohostinstvím Farmy Morava. Na jeho místě je
dnes dům rodiny Moravanských, novostavba
z pozdějších let poválečných.
Dochovala se také korespondence, kterou pan
učitel Josef Kotýnek vedl s paní Bertou Škroupovou, pravnučkou skladatele hudby k naší národní hymně Kde domov můj. Už proto lze soudit, že zdejší česká menšinová škola, poskytující
základní vzdělání dětem českých obyvatel Malé
Moravy a okolních obcí, nebyla zcela odříznuta
od života českého a moravského vnitrozemí.
Arnošt Juránek
Fotografie z archivu rodiny Krejčí

Základní kámen kostela
Nanebevzetí panny Marie na Malé Moravě
Základní kámen je kámen, který slavnostně zahajuje stavbu určité budovy.
Při takovém pokládání základního kamene se do něj většinou symbolicky poklepává. Jde o symbolický rituál či křtění, čímž se může stavba považovat za
zahájenou. Takový základový kámen je považován za hlavní, a proto je z vybraného kvalitního materiálu nebo historicky významného místa pro danou
lokalitu. Tolik citace z wikipedie.
A právě takový základní kámen je nyní k vidění v malomoravském muzeu,
kam ho zapůjčil pan František Morong. Ten ho objevil při rekonstrukci své
chalupy v Malé Moravě. Díky informacím ze základního kamene víme, že
stavba zdejšího kostela byla zahájena právě před 330ti lety v červenci roku
1687 za účasti B. V. Bilanského, tehdejšího hejtmana panství Kolštejn, a místního faráře, C. F. Moshiga.
Základní kámen bude vystaven v malomoravském muzeu do konce září
roku 2017.					
OÚ Malá Morava
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Fotbalisté s 35 body na hezkém sedmém místě

Skončil další ročník fotbalové III. třídy okresního přeboru 2016/17. Ve
26 utkáních zaznamenali fotbalisté Sokola Malá Morava deset vítězství, pět
remíz a jedenáct porážek. Svým soupeřům nastříleli 55 branek a 66 jich
lovili z vlastní sítě. Přesto je možné sedmé místo z konkurence dalších třinácti týmů považovat za velmi dobré.
Naše fotbalisty v létě čekají tradiční turnaje, při nichž mohou vyladit své
dovednosti a s novými silami zkusit už v srpnu pokořit vyšší příčky tabulky
nového ročníku okresního přeboru.
Výsledky poslední utkání:
Postřelmov B - Malá Morava 5:2 (hrálo se v sobotu 6. 5. od 16.30 hod.)
Malá Morava - Libina B 2:4 (sobota 13. 5. od 16.30 hod.)
Palonín - Malá Morava 3:2 (neděle 21. 5. od 17.00 hod.)
Malá Morava - Jestřebí 3:1 (sobota 27. 5. od 17.00 hod.)
Podolí - Malá Morava 4:4 (neděle 4. 6. od 17.00 hod.)
Malá Morava - Krchleby 2:1 (sobota 10. 6. od 17.00 hod.)

Celková tabulka ročníku 2016/17
1. TJ Libina B
26
2. Sokol Jestřebí
26
3. Sokol Jrdlí
26
4. TJ Tatran Písařov
26
5. TJ Podolí
26
6. FK Úsov
26
7. Sokol Malá Morava
26
8. SK Loštice B
26
9. TJ Sokol Leština B
26
10. FC Rovensko
26
11. TJ FK Ruda nad Moravou B 26
12. Sokol Palonín
26
13. TJ Postřelmov B
26
14. Krchleby
26

21
20
20
16
12
11
10
9
9
7
7
7
6
5

1
4
1
2
3
2
5
5
4
6
3
1
3
4

4
2
5
8
11
13
11
12
13
13
16
18
17
17

117:43
100:38
85:42
72:43
62:71
77:77
55:66
73:73
66:70
60:69
38:76
32:81
53:93
33:81

64
64
61
50
39
35
35
32
31
27
24
22
21
19

O pohár starosty obce

Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava, ve spolupráci s obcí Malá
Morava, pořádá dne 1. 7. 2017 od 12:30 hodin na fotbalovém hřišti v Malé
Moravě, místní části Podlesí, XXIV. ročník turnaje v kopané O pohár starosty obce Malá Morava. Soutěžit budou fotbalové oddíly z Malé Moravy,
Starého Města, Šumperka a Velkých Hostěrádek u Brna.
Po ukončení turnaje bude diskotéka. Přijďte povzbudit své mužstvo
a pobavit se v příjemném prostředí.

7. Lužík Cup
losovaný turnaj mix ve volejbale

středa 5. července 2017 od 9:00 hodin
Prezentace: od 8:30 do 8:45 hodin
Místo konání: „Schubert aréna u Lužíků“ ve Vysoké.
Přihlášky: Libor Lužík, tel.: 604 670 660,
e-mail: luziklibor@seznam.cz
Vklad: 50,- Kč na osobu
Předpis: hraje se podle platných pravidel
Systém: bude určen podle počtu přihlášených
Losování: po prezentaci v 8:45 hodin
Startují: muži a ženy
Ceny: pro všechny účastníky věcná cena, pro první
tři družstva dárkové koše
a pro nejlepší hráče a hráčku zvláštní cena
Občerstvení zajištěno - udírna v provozu, gulášek
od Ládi, pivo, víno, slivovice, rum, nealko…
Poznámka: Kapacita turnaje je 50 hráčů, prosíme
o včasné přihlášky, dříve přihlášení mají přednost.
Srdečně zvou pořadatelé.

1. ročník

Holba cup - Vysoká v nohejbalu
čtvrtek 6. července 2017 od 10:00 hodin

Prezentace: od 9:30 do 10:00 hodin
Místo konání: „Schubert aréna u Lužíků“
ve Vysoké u Malé Moravy
Přihlášky: Libor Lužík, tel.: 604 670 660,
e-mail: luziklibor@seznam.cz
Vklad: 50,- Kč na osobu
Systém: bude určen podle počtu přihlášených trojčlenných družstev
Losování: po prezentaci v 10:00 hodin
Startují: trojčlenná družstva
Ceny: pro všechny účastníky věcná cena, pro první
tři družstva dárkové balení piva
Občerstvení zajištěno - udírna v provozu, gulášek od
Ládi, pivo, víno, slivovice, rum, nealko…
Srdečně zvou pořadatelé.

Holba cup 2017
Fotbalový turnaj pod názvem „Holba cup“ se uskuteční na fotbalovém
hřišti v Malé Moravě, místní části Podlesí.
Pořádající oddíl Sokol Malá Morava Vás zve v sobotu 29. 7. 2017 na tento
turnaj v minikopané, jehož začátek bude v 9:30 hodin. Zúčastní se ho dvanáct mužstev, včetně oddílu ze Slovenska. Pro diváky je připravena bohatá
tombola, slosovatelné vstupenky a po vyhlášení vítězů taneční zábava.
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